Team Ishøj Café 60+ Cycling

Referat fra bestyrelsesmøde den 3. oktober 2019.
Deltagere:
Peter Møller
Tommy Bengtsen
Poul Erik Kroll
Erik Libolt
Pia Olsen (suppleant)
Torkil Petersen (referent)
Fraværende:
Poul Erik Lintrup (suppleant)
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Siden sidst.
•

Tur til Bornholm fra 26. til 28. august.
o En dejlig tur i skønt vejr. For nærmere omtale heraf se vores hjemmeside under
fanebladet Cykel Events.

•

Tur til Mallorca fra 16. til 23. september.
o Også en dejlig tur i skønt vejr. Vores hjemmeside, under fanebladet Cykel Events,
fortæller nærmere herom, tilsat en del billeder.

•

Afslutning på sommersæsonen, den 1. oktober.
o Erik havde tilrettelagt et ’stjerneløb’ for 3 hold (Alle 30 deltagere fordelt ved lodtrækning)
med afsluttende konkurrencer ved klubhuset.
Efterfølgende sørget for grillpølser m.m.
Flot arrangement der på det nærmeste kræver gentagelse!
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Tur til Söderåsen.
o Den annoncerede tur til Söderåsen blev desværre ikke til noget på grund af dårligt vejr.
Vi forsøger at arrangere turen til næste år.

Tøj.

Der blev d. 1.10. afleveret defekt tøj til Danish Bike fra 8 medlemmer. Alle fejl relaterede sig til fejl på de
kortærmede bluser ved det mørkeblå bagved.
Danish Bike ville med det samme sende det defekte tøj til vurdering hos leverandøren i Italien. Der er p.t.
ingen forventet svardato.
Vi vender naturligvis tilbage, så snart vi ved noget nærmere.
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Aktive/passive medlemmer.

Efter lidt snak frem og tilbage enedes man om følgende:
Passive medlemmer deltagerpå lige fod og betaler samme beløb som aktive medlemmer i forbindelse
med arrangementer arrangeret af Café 60+.
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Resultat af spørgeundersøgelsen vedr. afholdelse af sommerfest.

Resultat af den afholdte afstemning om Sommerfest / Sensommerfest i Café 60+.
33 personer har givet deres mening til kende og afstemningen gav følgende resultat:
•
•

For fest i juli/august:
For fest i september/oktober:

10 medlemmer
23 medlemmer

Det er derfor med stor majoritet besluttet, at næste ’sommerfest’ skal afholdes i slutningen af
september/starten af oktober, nu som Sensommerfest.
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Kommende arrangementer.

Der arbejdes med følgende arrangementer:
•
•
•

•
•

•
•
•

Aften-møde for alle medlemmer startende med en let tapas-anretning (egen-betaling) og
efterfølgende bl.a. fortælling om cykeltur Skagerrak Rundt ved Jan F og Torkil. Nærmere følger.
Bestyrelsesmøde 7. november kl. 12:30.
Julefrokost d. 12. december.
o Vi vil igen forsøge at få afholdt den traditionelle danske julefrokost denne dag.
Vi håber der er en/nogle, der gerne vil stå for dette arrangement. I så fald ret
henvendelse snarest muligt til vores kasserer, Poul Erik Kroll.
Gløgg og æbleskiver d. 19. december.
o Poul Erik og Marianne Lintrup har igen i år tilbudt at stå for dette arrangement!
Nytårskur d. 27. december kl. 12:00
o På grund af juledagenes placering i år er det besluttet, at vores nytårskur afholdes fredag
d. 27.12. kl. 12:00.
Erik Libolt står for dette arrangement!
Kaptajnsmøde d. 16. januar kl. 12:30.
Bestyrelsesmøde 28. januar kl. 12:30.
Generalforsamling torsdag d. 20. februar kl. 12:30
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Fællesmøde vedr. Café 60+ cykelregler, på basis af konklusion fra Kaptajnsmøde d. 16. januar.
Planlægges afholdt tirsdag d. 17. marts kl. 19:00 – 21:00.

Stafet for livet.

Stafet for Livet er et døgn, hvor der afholdes diverse aktiviteter, underholdning og oplysning. Dette skulle
gerne skulle give håb og støtte til alle, der er berørt af kræft.
Målet er at skaffe midler til Kræftens Bekæmpelse.
Der afholdes et informationsmøde om Stafet for Livet i Ishøj Idræts- og Fritidscenter, Lokale 1+2, mandag
den 28. oktober 2019.
Er du interesseret i at deltage som frivillig opfordres du hermed til at deltage i ovennævnte
informationsmøde.
For nærmere information se vedhæftede skriv.
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Eventuelt.
•
•

Café 60+’s cykelregler blev atter diskuteret. Enighed om at afholde et Kaptajnsmøde i januar med
efterfølgede møde for alle i marts, så vi alle er ’klædt på’ til sommersæsonen næste år. Tider
herfor, se under punkt 5.
På den kommende generalforsamling (d. 20. februar) trækker Peter Møller sig som formand
grundet arbejdspres.
Ligeledes trækker Tommy Bengtsen sig fra bestyrelsen, han er i dag næstformand.
Vi (de resterende i bestyrelsen) er naturligvis kede af disse udmeldinger, men vi håber, at vi ved
den tidlige information herom får nogle til at overveje, om de skulle være interesseret i et
formandsjob eller en bestyrelsespost i Café 60+.
Er du interesseret, bedes du kontakte vores kasserer Poul Erik Kroll for nærmere information.

D. 06.10.2019.
P.b.v.
Torkil Petersen
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